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Parametry pro výpočet důchodu v roce 2010 jsou známy
Všeobecný vyměřovací základ za rok 2008 je 23 280 Kč, přepočítací koeficient pro
úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2008 pak 1,0184. Ve středu 16. září
2009 o tom rozhodla vláda. Uvedené údaje jsou nezbytné pro výpočet důchodů v roce
2010.
Výše těchto ukazatelů vychází z vývoje české ekonomiky v předchozím období. Každým
rokem je stanovuje vláda na základě údajů z Českého statistického úřadu (ČSÚ).
Všeobecný vyměřovací základ zákon definuje jako výši průměrné měsíční mzdy zjištěné
ČSÚ za kalendářní rok. Přepočítací koeficient je podle zákona podílem průměrné měsíční
mzdy zjištěné ČSÚ za první pololetí roku 2008 a 2009. Velmi zjednodušeně řečeno tak jde o
koeficient, který příjmy v uplynulém období zhodnocuje na příjmy v současné době.
Vláda se stejný den na základě návrhu ministra práce a sociálních věcí Petra Šimerky
zabývala také valorizací důchodů – informace k předloze jsou dostupné na
http://www.mpsv.cz/files/clanky/7557/27082009.pdf. Rozhodla ale, že se důchody
nezvýší, protože nebyly splněny zákonné podmínky. Podle zákona č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění se mají důchody valorizovat v případě, že index růstu
spotřebitelských cen a třetiny růstu reálné mzdy je alespoň 2 %. Celkový růst byl však
pouze 0,9 %.
K valorizaci důchodů tak od 1. ledna 2010 nedojde a nezvýší se ani související příplatky
k důchodu podle odškodňovacích předpisů. Zachovány zůstanou i tzv. redukční
hranice, tedy částky redukující při výpočtu důchodu výši osobního vyměřovacího základu.
Budou stejné jako v letošním roce, tj. 1. redukční hranice 10 500 Kč a 2. redukční hranice
27 000 Kč.
V současné době jsou tak známy všechny parametry potřebné pro výpočet důchodů v roce
2010. Důchod si nyní může orientačně vypočítat každý, a to pomocí důchodové
kalkulačky na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí na adrese
http://www.mpsv.cz/cs/2435.
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